
vÁLLALKozÁ§t SZERZóDtis
02. RÉSz

amely létíejött eg,víóSzlól a NYÍRw Nonprofit Kf1. (.{400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2,-4,, adószám: 103633 l5-2-
15. cégjeg,vzékszánr: Cg:l5-09-060]75. képvrselö: Pctró Arpád ügFezetó). mint meglendelö. (to\,ábblakban:
Megrendeló) másrészró} a
NEV-lfi Kft. íszékhclv: 4400 N;-íreuyháza. Tulipán u, 5.. adószám: l3:]j039-:-l5. cégegyzékszám: Cg: l5-09-
068965, képliseló: Nevclós János úgpe7el,ó), nrint válialkozó (lovábbiakban: Vá]lalkozó) közőtt az alulírott
napon ús hel_ven, az alábtri teltételekkel:

,A Szerződés ntg|§g;glqgl_q!§4414ye:

A Megrende]ó. mint ajánlatkeró a Kbt. 1]5. § (l) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárá§t indított orcg a nyílt
eljárás nemzeti eljárásren<lben iíáíyadó §zabál_vai szennt.
A Vállalkozó a kózbeszerzési eljárás során a 02. rész tckintetóben a leglobb ár-énék arányt megieIenitó ajánlatot
rette. ennek eredményekónt jölt létre a szerzódés.

A Felek rögzitik. hog.v a NYiRl'V Xonprofit Kli. Nyíregvháza \íegyei Jngú \'aros Önkomlánl zatanak l00 9o-

os fulajdonában álló gazdasági táísaság, A tulajdono§sal kötött kiizszolgálratási szerzödés alapjiin a NYiRvV
Nonprotjt Kft végzi Nl,ircgyházán a l,árosúzemcltetési téladatokat. többek kőzön a íöldutak karbantanásával
kapcsolato§ tcladamkat,

l,) A Megrendeló megrqndeli. a Válialkozó pedig elvállatja jelen szerzódé§ melléklc!ében meghatározott
Nyíregyháza r,áros kózisazsatási terülctén ]ór,ó iilldutak karbantanási munkálatainak el\tgzését.
A löldutak részletes fel§ofolá§ál és bo§szát a szerződés melléklete i'oglalja magában,

2.) A Vállalkozó a 6ldút karbuntartási nrunkálatokat a Ntcgrendeló kúlón írá§os clrendelése alapján kóteles
elrésezni. úg_v. hogy az utakon a járharóság bizlositva lc8yen. ,A. Megrendeló kiilön irásos megrcndelése a
karbanlartással érinlclt ulcane\ek telsoíolá§áí. illetve a munka elvé8zé§éDck a baiáridcjét ls tanalnlazza.

],) Vállalkoz(li dij:

02. rész:
Ajánlati egl,ségár:
- gréderezés (FVműszakóra+ AFA):
- kóbcdolgozá§i díj (Ft/m:+ ÁF,4,):

l7.200,-Ft.+ ÁFA
3.950._Ft.+ ÁFA

A műszakóra íaftalmazz.l a Vállalkozó telephelyéróI a munkavúgzés helvszínére történó ttl- és levonulás
idólartamát és a tényleges munkar,égzés idótanamát.

A l,állalkozói dij tanalmazza az a.jánlaltételi ielhir.ásban. a kőzbeszerzósi dokumentumban. valamint a

szerzódésben tbglaltak telie§ítésével kapcsolatos valamcnnyi költ§éget.

4,) A számla benyúltására a Vállalkozó havonkénti gyakorisággal jtrgosulr. Az ajánlatkéró áltai leigazolt
gépúzenrnaplíl. a leigazolt szállitólevclek. ilIerve a papir alapon ben;,ú_jtott GPS adatok (GPS napló) szolgálnak a

számlázás alapjáu]

AZ elIetrszolgáltatás kit]zetéSéIc kizártilag az adott nrunkára. nrunkarészre vonatJ<ozó teljesités igazolá§ kiállitását
követően kerülhet sor,

A szám]ák el|enénékének kitizetósére a Ptk. ó:l30 §. (i ) {3) bekezdés fig_Yelembe vételéVel. a Kbt.l.]5. § (l) - (3).

(6) bekezdéseinek alkalmazásál,a] 30 napon belü| kerül sor.

Allállalkozók igénybe\,,e1!-le esctéíl az épitési beruházások, valamint az épitési beruházásokhoz k.pcsoiódó
terl,ezói és mérniiki szoigállatások közbeszerzésénck részletes szabál;-airól szóló ]:2,1015, (X,30.)
Kormán!,íeadelet (tol ábbiakban: komlány,rendeiet) ]2 A §. illetve a ]] B, §-ban 1bglaltak az irányadók,
A szerződésszeni és a jogszabályokrrak megfelelij számla a vonatkozó jogszabál_vi rendelkezésck szerint kerül
kiegyenlitésre: Ptk,. a Kbt-nek a szerzódés teljesítésére vclnatkozó szabályai. 32] ?015- (X.30,) KormányrendL,le t.

2007. évi cXxVIT rófl,ény,
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A kiilzetés pénznemel FIUF

5,) Késedelrrres pénzügyi tclesités esetén a Ptk. 6;155 §, íendelkezései irán"vadóak,

6.) A r.,állalkozási szerződés rrrindkót fél aláirástól kezdódóen l óvig lan.

7 ) A l]el€k nregegyeznck arról. hogy a Megrendeló által átadott munkaterületen a Vállalkozó a munkavégzés ideje
alatl köteles gondcskodni a \ ag). on\,édele mriil. és anól. hogy a kóm!,ezet legkisebb zalarásár,al r,égezze cl a
munkiit, A Vália]kozó a szerzödésben vállall szolgáltalásl I. o§ztáIyú ninóslrgben kóteles elvégezni,

8-) A Vállalkozó íolyaInatosan kiiteles a lvíegrendelól éne§iteni nrinden olyan körülményról. amely a munka
útemezés szerinti elvegzését akadály,ozza,

A \'állaikcrzó az utak gréderezését a |e1l,,-rnulás beüezósat kó\ ctóen haladuktalanul kiiteles megkez_<leni,

9,) A \láIlalkozó a mttnka rrregkczdés!,koí kiitele§ tbl,varnatosan. naprakészen iráso_r dokumentációl vezetnl az
elvégzett munkatblyarrratokróI. i\ Vállalkozó az ajánlatban a felclós múszaki vezetö gyakorlati idejét l71
hónapban jclölte nreg.

l0. ) ,\menrr,,"ibr-rr a Vállalkttzó a !íegrendeld irásos megrendcltisében lbglalt határidörc nem régzi el a nrunkát. a
VállalkozLi minden megkezdert nap után az irlrsos megrerrdelóben íogIalt nrunlia énékének l0 ouo nap késedelnres
kóIbér fiZctósére köteIcs. a kötbér maximáiis rnértéke:30 q,o,

l1_) A Felek megeg_veznek arról. hog1 amennyiben a Vállalkozó a Mc,grendclö egy§zeri 1rásbeli illszólitása
ellenére az elmaradr rrrunkát ne]l] \,a8v hiányosart reljcsíti- a |víegrendcló joeosult saját költségén a nrunkát
elvégeztetni. mellrrek tóbblelköitségét a \rállalkozó felé.logosult érr ényesiteni a kötbér kiivetelés ér!,énye\ltése
melictt,

l2.)..\_ki a szerzödés nregszc_lesélel a masik tólnek kán tlkoz. kótele§ azt nlegíériteni, Víerrtcsül a felelósség alól,
ha bizonyitja. hog_v a szerzódésszegést ellenórzési körin kivül esó. a szerzódéskötés időpontjában c]óre nem
látható könilnrény okozta és nem r,,rlt ell,árhatti. hog1 a kiirülmenyr elkerűlle vagy a kán elháIítsa.

Megrerrdció l árosúzenrehetci tevékenysége a társadulcrnl széles kórél érinti. czórt !'áIlalkozó szerzödésszcgósétrek
következmén_!-ei is széles körbcn érrényesülnek_ mel1, következménvekén \iállalkozó köteles heiltállni
(kriliinösen a késedelmcsen clkezdetr- r:rgJi 3 |lenr. illetre nem megfelelóen elr,égzert löldút karbantanási munkák
mialti károk. esetleges baiesclek esetén).

J 3.) A Fel,",k rögzitik a Kbt, L43.§ (3) bekezdóse alapjón. hog,v a ltlegrendeló köt§lesa szerzi'dést l'(,lmolldani -]o
napcrs t'eimondási haúridőr-el. ha

tll a \'állalkc,zó ltlnatkozásában ktjzretetten \'agy közrctlenüI ]5Du-ot nreghaladó tulajdoni részesedést
szerez valanely ol_van jogi személ}.' \,agy szernélyes joga Szerini jogképes szen,ezet. amely tekintetében iennál1
a Kbt,6], § (1)bekezdes k)ponl kb) alpontjaban nleghaíározolt reltétel.

bl a Vállalkozti kiizvelettcrr Va_!l}- kó7\,etlenü1 259ó-ot rneghaladó lula_idoni íészesedé§t sz§.ez valamciy olyan
.jogi szenróly !agy szcméll,r,s .]oga szerint jogképes szen,ezetben. amel} tckintelében 6]. § ( l) bekezdés k)pt)nt
kb)alpontiában meghatároz{)tt t'eItétel.

Irl.) A Feiek a Kbt.l3ó.§ (l) bckezdése alap_ián rögzítik. hogy a Megrcndelii nenl fizet. il]elve számol cl a

szerzódés teljesitésérel összet-iiggesbgn ol]-a! köllsegekct. mel_",ek a Kbt. ó]. § (1) bekezdéS.(i pontja ka-kb)
alpontia szerinti téltételekrrek rrcm rnegfelclii társaság tekintetébcn mcrúlnek tél. és mciyek a Vállalkozó
adr,iköteles.jöledelnrtlnek csökkentésérc alkalmasak-

A \'állalkozó kiiteles a szerzódis tcljrsilésének tcljes idótaíti}ma alatt iulajdonosi §zeíkczetél a lrlegrendeló
szánrára rr}egisinerhetó\.é tcnni és a Kbt. 1.1_-],§ (f) bekezdés szerinti úgyletek-ról a Megrendelót haladéktalanul
éne,iiteni.
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l5.) A Szerzódó Felek rögzítik, hogy a Y állalkoző a 322/2015. (X.30.) kormányrendelet 2ó.§ alapján 4.000.000._
Frév biao§ítási énékú, 1.000.000.-Fukáresemény értékben megkötön felelós§égbiáosítási szerzödéssel
rendelkezik, Az érvényes felelósségbizrosítás fermállásának igazolásaként a biztosíia§i köwény másolata szolgál,
melyet legkésőbb a Vállalkozó a szerződéskótés idópontjában köteles átadni Megrendeló ré§zére.

16.) VáUalkozó köteles a munkát kömy§zetkímélö módon, a munkavédelmi elöírásoknak, munkavédelmi
szabál}zatnak és a balesewédelmi szabályoknak megfelelöen elvógezni. Á VállaIkozó csak megfeleló
szakképesitéssel rendelkezó szakemben alkalmaáat.

l7.) A Vállalkozó a szerzódés megköté§élek idöpontjában, majd a késóbb bevont alvállalkozók tekintelében a
szerzódés teljesitésének idótartama alan kökles elózetesen a Megrerrdelónek valamennyi olyan alvállalkozót
bejelenteni, amely részi vesz a szezódés teljesité§ében - és ha a megelózö közbeszerzési eljárásban az adott
alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozEia kell aríól is, hogy az álnla igénybe venni
kivánt alváIlalkozó nem áll kizáró okok haúlya alatt.

1E,) Kapcsol attaItó személyek:

a Vállalkozó részéróI:
§!y: Nevelós János
Cím: 4400 Nyíregyhráza, Tulipátt u. 5.
TeIefon:+36 3o/9f 5_5642
E-mail: neyut@coríactüet.hu
Felelös müszaki vezetó: Szilota Jáno§ Csaba
Telefon: +36 30/8648-E6l

A Meqrendeló részéről:
\E]! Dicsó Péter
Cim: 4400 Nyííegyháza, Tizér u.2-4.
Telefon: 42i548-479
lvlobil: 06-30l'696_180ó
E-mail:dicso,oeter@nvirw.hu
Ellenórzésre jogosult: Sajgó Tamás József
Telefon: 06-30/695-8098

19.) A Szerzódó Felek megállapodnak abban. hogy a jelen vállalkozási szeízódésból eredó esetleges vitás
kérdéseket tárgyalásos úton rendezik, ennek eredmén}.telensége esetén kikötik a nyíregyházi székhelyú,
hatriskörrel rendelkezö bíróság kizáróIagos illerékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.

Jelen szerzódésben nem lészletezett kérdé§ek tekintetében a Ptk., ille*e a Kbt. vonatkozó szabályai az irányadóak.

Jelen szerzódést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozafukkal mindenben megegyezót
jóvá&agyólag íiák alá.

Nyíregyháza, 2020, október 01,

NEV-{ T KFr.
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02,ré§z rlít§§7ím\
T

ll.KÖRzET:
I]TCANEV L

Gölgey u.

Aká"*, *

2500
Tozsrérszóló

2? 50
Rozsrérszóló

820
Rozsrérszóló Rozsíétbokon ul

?50
Rozsrerszóló Rozs.étbokon utca

680
Rozsrérszőló Szabadság u.

]00
Rozsrérszőló Kerütó u.

Kerltés u, 400
Rozsrérszöló

Rozsréa§zóló Ilomok u 2000

430
Rozsrérszóló

Rozsrérszóió

Rozsrérszóló

36 .- -fóffi;llettt ta".vab.k

I enyo u.

LótéI u. 2 500

Hajlás u. 200

Benkóbokor l500

2750sulyánbokol
600KovácsboKor

Nádasbokor s00

Eók"b"k* -- -- l- -- 3000

Kupa u. 500

Szilke u.
.100

Csúr u. 400

PiNar u. 600

Patics u.

V alyog u.

600

600

Zsindely u. 620

Rókabokori u. 242.1

Gerhátbokor 1300

Nlohosbokor l800

§zélsóbokor 800

samókabokor 3500

Pavlusztanya 2300

Benehalom u. 7000

verescsáída 2600

Polyákbokor ]420

ú-tekbokor 3300

I§n,ánbokor 3950

Mandabokor L 3400

Mandabokor lL 2800

Lócibokor 4000

Vadastanya 69il0

Bálintbokor 4400

kordor,ánbokor 1200

// *o ft=-. _



Alsóbaduóokor 3500

Bogártanya l600
Bokréta u, 950

A.pu ," l250
Karikás u, 880

Tüske u. 600

Hóviág u. l000

Szirom u. o) (,|

FeIsósima Lovas u. 850
Felsósima I-omh u 1350

Felsósima Hárfa u, 2250
FeIsósima citeía u, 300
Felsősima Hosszúháti u. l800
Felsósima Róna u. 240
Felsósima Furulya u. 160

Felsósima Major u. t300
Felsósima sertéstelep u. 540

Felsósima Darázs u, 1250

csásárszállás Berkenye sor 600

Berkenye u. 250

Berkenye köz l50
Borostván u. 420

Sáftiny u. 200

Repkény u. 260

Boróka u, l50
Sügér u. l000

Hoígá§Ztanya u 170

Törökózsa u. 600

Mécsvirág u. 600

Aranyfiirt u. l30

Gyöngyperje u, l70

Csordás tarrya l5ó0
Kárász u, l500

Búzavirág u. 180

Bogáncs u, 400

Kankalil u. 800

Pálma u. 200

Felsösima_Alsóbaduri u. ó§§zekötö és térsége 5900

K€rtváros szirom u. 660

kisteIekiszóló Matróz u. ,7,7o

Kocsis u. 450

Tégla u. 8I0

Lovac u. 550

ö .JQl



Fillér u. ó50

Lapály u. 970

Gömb u 750

Lejtó u. ]50

§zeder u, l00

Hegcdú u. 550

Taliúr kóz l l0

Kulcsár u, ]0

Kilátó Zug .{] 5

Fürcdi u, 390

Szerén u, 8j0

Szánkó u, /l]0

Szüret u, 640

Korong u 640

i{eggyfa u 6.10

Br:rr u. 660

Vaskapu u. r180

Tó\is u, 460

vinccllér u. 500

Donrb u. 500

kisditifa u. 9]0

Osszesen; l300l9

&il §c,


